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CAREX
Przyczepa samozbierająca kombi

50 lat doświadczeń w 
konstruowaniu i produkcji 

przyczep samozbierających



CAREX

BERGMANN-CAREX to dopasowana technologia systemowa od
 specjalistów przeznaczona do zastosowania w zakładach rolnych 
i przedsiębiorstwach świadczących usługi dla rolnictwa. 

Wszystkie maszyny posiadają w wersji seryjnej doskonałe wyposaże-
nie oraz odpowiednio zaprojektowany system zarządzania załadun-
kiem i  cięciem, spełniający najwyższe wymagania jakościowe. Przy-
czepa dostępna do wyboru w wersji K (bez walców dozujących) lub 
w wersji S (z walcami dozującymi). 

Na czterech solidnych, stalowych
łańcuchach 14 x 50 mm (całkowite
obciążenie zrywające: 4 x 25 t =
100 t) zamocowane są masywne
listwy transportowe, zapewniające
najwyższą trwałość i funkcjonalność
– również przy ekstremalnym trwa-
łym obciążeniu.  

Konstrukcja CAREX uwzględnia wszelkie najnowsze trendy: podwozie wyko-
nane jako zamknięta konstrukcja stalowa z ocynkowanymi profilami z blachy
trapezowej powlekanej proszkowo zapewnia długi okres użytkowania. Opty-
malny rozładunek możliwy jest dzięki wskaźnikowi pozycji tylnej klapy, który
zamontowany jest z przodu pojazdu. Opcjonalna, hydrauliczna obsługa górnej
części ścianki czołowej ułatwia zbiór przy zastosowaniu jako przyczepa kombi.  

Optymalny przepływ materiału od podbiera-
cza z rolką pokosu poprzez rotor do obniżo-
nej z przodu skrzyni załadowczej.

Bezkrzywkowy podbieracz o szerokości
1.940 mm z sześcioma rzędami palców pod-
bieracza w ekstremalnie bliskiej odległości
od rotora zapewnia idealny przepływ
 zielonki.  

Innowacyjna technologia od specjalistów

▲

Doskonałe, chroniące paszę przekazywa-
nie materiału dzięki minimalnej odległości
bezkrzywkowego podbieracza od wielkowy-
miarowego rotora z nożami o szerokości 
15 mm umieszczonym spiralnie w 8 rzędach. 

▲

Obszerna skrzynia ładunkowa z
obniżoną podłogą transportową
zapełniana optymalnie przez szeroki
kanał załadowczy.  

▲
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Nowa koncepcja napędowa ...
. . . skierowana ku przyszłości 

Obustronny napęd podłogi trans-
portowej z wielkowymiarową prze-
kładnią o małych wymogach konser-
wacyjnych i wysokiej żywotności.
Napęd posuwu posiada w wersji
seryjnej 2 – stopniowy przełącznik
hydrauliczny (Ilustracja: Z dodatko-
wym napędem walców dozujących). 

▲

Nowego rodzaju układ napędowy wytwarza
momenty obrotowe dopiero tam, gdzie są
one potrzebne. Nowoczesna przekładnia
planetarna o kompaktowej konstrukcji 
dysponuje znacznymi rezerwami mocy i jest
przystosowana do pracy z największymi 
ciągnikami.  
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Możliwości zastosowania
CAREX:
– Przyczepa samozbierająca
–  Przyczepa objętościowa 

do transportu sieczki 
(np. kiszonki trawy i 
kukurydzy, GPS, trocin)



Palce rozdrabniające na opcjonalnych 
wałkach dozujących rozprowadzają ładunek
w silosie równomiernie i z wysoką 
wydajnością. 

Szybki rozładunek

Mechanizm tnący o długości cięcia 
35 mm wyposażony w 41 noży na jednym
poziomie zapewnia optymalne cięcie. Każdy
nóż jest indywidualnie zabezpieczony przed
kontaktem z ciałami obcymi co gwarantuje
najlepszą jakość kiszonki. 

Montaż i demontaż noży zajmuje kilka
sekund i nie wymaga stosowania żadnych
narzędzi. Bardzo dobry dostęp do belki z
nożami umożliwia wysoko unoszony, łamany
dyszel. Ważne funkcje mechanizmu tnącego
można włączać od strony pojazdu w przyja-
zny dla użytkownika sposób. 

. . . od podebrania do rozładunku

▲

Najwyższa wydajność ...
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Przekonująca technika ...
. . . od zebrania do rozładunku

Sterownik 
Komfortowa

obsługa
 BERGMANN 
BCT 20 
(wyposażenie
seryjne)

▲

Opcjonalnie
dostępny jest ter-
minal CCI200
dostosowany do
ISOBUS z dużym
wyświetlaczem,
ekranem dotyko-
wym i 12 przyci-
skami funkcyjnymi.

▲

Opcjonalnie: Hydrauliczne 
zawieszenie rozkłada obciążenie
równomiernie na obie osie. Skok
zawieszenia (do 300 mm) zapewnia
doskonałe właściwości jezdne
szczególnie przy dużych 
nierównościach.

▲

Zapewniona perfekcyjna stabil-
ność na silosie oraz doskonałe
właściwości jezdne w polu i po
drogach. Podwozie tandem z 
3-piórowymi resorami parabolicz-
nymi i osią skrętną, hydraulicznie
blokowaną. Pneumatyczna instala-
cja hamulcowa z regulatorem ALB
jest dostępna seryjnie.

▲

Dostępny seryjnie łamany dyszel z zacze-
pem kulowym K80. Wąska konstrukcja
umożliwia bardzo dobrą zwrotność. Opcjo-
nalnie: wymuszony układ sterowania osiami.

Opcjonalna rolka
zapewnia właściwe
ustawienie wyso-
kości podbieracza
na terenach nie-
równych i podmo-
kłych.

▲
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  Dane techniczne

Opcjonalnie:

Koła
Możliwe opony 
22.5" i 26.5"
Dyszel resorowany
(hydropneumatycznie)
Wymuszony układ
kierowania osiami 
System automatycz-
nego napełniania 
Hydraulicznie skła-
dana górna część
ścianki czołowej 
System Load Sensing 
Komfortowa obsługa
przy użyciu ISOBUS
Rolka wsporcza 
podbieracza 
Pokrywa rotora 
Centralny układ sma-
rowania, całkowicie
automatyczny 
Różne warianty
oświetlenia 
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Rozrzutniki obornika – Rozrzutniki uniwersalne – Przyczepy objętościowe – Przyczepy przeładowcze - Systemy wymienne Vario – Maszyny specjalne

Wymiary i ciężary CAREX 38 S CAREX 39 K
Długość mm 10.700 10.700
Szerokość mm 2.550 2.550
Wysokość  mm 4.000 4.000
Prześwit
podbieracza mm ~450 ~450
Prześwit przy wysuniętym 
łamanym dyszlu l mm ~700 ~700
Masa własna  kg 9.440 8.940
Dopuszczalna 
masa całkowita kg 24.000 24.000
Ładowność kg 14.560 15.060
Ładowność przy 
średnim ściśnięciu m3 67 69
Ładowność wg 
DIN 11741  m3 38 39
Długość cięcia mm 35 35
Liczba noży Szt. 41 41
Szerokość podbieracza mm 1.940 1.940


